
SAMEN VIEREN
SAMEN ETEN

Elke 3e zaterdag van de maand 
viering in de Maria van Jesse kapel

met aansluitend een maaltijd in de Jozefzaal
VREDE en alle GOEDS

Pastor Jan Lamberts

Stichting RK Stadsdiaconaat 
Delft en Omstreken

vormgeving en layout © Johan G Willems

Maatschappelijke Ondersteuning vanuit de Kerk

Voor God zijn wij als mensen
allemaal gelijk

Wij zijn broeders en zusters van elkaar

U bent van harte welkom
bij de maaltijdvieringen



Beste mensen,

Gaarne wil ik jullie van 
harte welkom heten in de 
kapel van de Maria van 
Jessekerk. Deze kapel 
maakt deel uit van de 
grote kerk, met dezelfde 
naam, op de Burgwal.
Deze mooie kapel is een 

sacrale ruimte en dat wil zeggen: een heilige ruimte 
waar heel veel mensen per dag komen bidden en 
een kaarsje branden! Zij komen God dank zeggen of 
troost zoeken bij Hem en Maria.

Deze kapel mogen wij gebruiken 
voor onze maandelijkse bijeen-
komsten. Omdat het een heilige 
ruimte is, een ruimte voor stilte 
en gebed, moeten wij ons in deze 
ruimte dan ook eerbiedig en inge-
togen gedragen. Ook wij kunnen 
dan God danken of onze noden en 
verdriet voorleggen aan Hem en 
Maria.

Na afloop van de viering gaan wij eten in de Jozef-
zaal. Natuurlijk mag er in deze zaal wel gepraat en 
gelachen worden en is er alle ruimte voor vrolijkheid 
en gezelligheid.
 
Ik reken op jullie medewerking om deze maandelijkse 
bijeenkomsten tot een feest te maken.

Bedankt en met vriendelijke groet,  
Jan Lamberts,
Stadsdiaken

Hoe zien deze bijeenkomsten eruit?

De Jozefzaal is open vanaf 16.30 uur voor een kopje 
koffie, thee of fris met cake of koek.

Om 17.30 uur begint de viering in de kapel.
Deze viering bestaat uit een paar liederen, een lezing 
uit de Bijbel, een korte bijbeluitleg en de voorbede 
met het Onze Vader. Tijdens de voorbede mag ieder-

een een kaarsje 
aansteken. In deze 
voorbeden kunnen 
wij in de stilte van 
ons eigen gebed 
alles voor de Heer 
brengen, onze 
noden, ons verdriet 

maar ook onze vreugde en dankbaarheid. 
We vinden het fijn om dit met elkaar te doen want we 
zijn gelijken, broeders en zusters, zoals ook Jezus 
broeder is van ons allemaal. Maar het is geen ver-
plichting, ook wie zich niet thuis voelt in de kapel is en 
blijft van harte welkom bij de maaltijd.

Om 18.00 uur gaan wij eten. Een groep van vrijwil-
ligers heeft dan  voor jullie een heerlijke maaltijd, 
bestaande uit een hoofdgerecht en een lekker toetje 
verzorgd.

Als we het weten 
willen we met een 
eventueel dieet 
rekening houden, 
ook voor hen die 
uit overtuiging 
geen vlees mogen 
eten.
 
Want iedereen is welkom ongeacht geloofsovertuiging.

Jaarplanning 2018

we houden de bijeenkomsten  

zoveel als mogelijk 

iedere 3e zaterdag van de maand.

Noteer vast de volgende datums: 

•	 20 januari

•	 17 februari

•	 17 maart

•	 28 maart, Paasviering

•	 21 april

•	 19 mei

•	 15 september

•	 20 oktober

•	 17 november

•	 19 december, Kerstviering

Zie ook jullie eigen pagina op 

www.rksd.nl


